MISTERIUM CZŁOWIEKA 



MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA (ZWYCZAJNA): PROŚBA O CZYSTOŚĆ INTENCJI, CZYLI INACZEJ MÓWIĄC PROŚBA O NATCHNIENIA DUCHA:

Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary,decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.

WPROWAWDZENIE (tzw. PRELUDIUM) PIERWSZE. Ustalenie miejsca jakby się je widziało. Tu trzeba zaznaczyć, że w kontemplacje lub w rozmyślaniu o rzeczy widzialnej, jak np. w kontemplacji o Chrystusie, Panu naszym, który przecież jest widzialny, ustalenie miejsca będzie polegać na oglądaniu okiem wyobraźni miejsca materialnego, gdzie znajduje się to, co chcę uczynić przedmiotem kontemplacji: np. świątynia Jerozolimska, domek w Nazarecie, grota w Betlejem etc

WPROWADZENIE (tzw. PRELUDIUM) DRUGIE: Prośba o owoc: Tutaj prosić o poznanie godności dziecka Bożego i odpowiedział w pełni na powołanie do oddania Bogu chwały. Owoc jest łaską o którą należy prosić. Jest on tożsamy z celem medytacji

Rdz 2, 4b-7. 18-23 - drugi opis stworzenia człowieka

Drugi opis stworzenia człowieka jest tekstem chronologicznie starszym od tekstu, który znajduje się w rozdziale 1, przepełniony jest bardziej antropomorfizmami, gdy mówi o Bogu. Powtarzają się jednak tutaj te same, istotne elementy, które widzieliśmy w 1 rozdziale Księgi Rodzaju, choć powiedziane są w odmienny sposób. W rozdziale 1 człowiek jest ostatnim ze stworzeń, powołanym do istnienia na końcu. W rozdziale 2 mówi się to samo ale podkreślając, że człowiek uczyniony został przed każdym innym stworzeniem, że każde inne stworzenie na ziemi zaistniało w funkcji tego pierwszego, by służyć temu pierwszemu jakim jest człowiek. Ogród pojawia się po stworzeniu człowieka i dla człowieka, po to by człowiek mógł go uprawiać, by mógł być panem ogrodu. Całe stworzenie należy do człowieka, bo ogród z tym wszystkim co go wypełnia, należy do człowieka.

Ten człowiek, który otrzymuje panowanie nad ogrodem, jest mężczyzną i kobietą. To, co w rozdziale 1 zostało powiedziane w sposób lapidarny, tu jest przedstawione jako skomplikowana scena. To, co w rozdziale 1 zostało powiedziano za pomocą słów, tu zostaje powiedziane poprzez obraz.

Mamy tu jednak też przekazaną prawdę o człowieku na zasadzie pewnej biegunowości. By opisać to misterium, tę tajemnicę którą jest człowiek, opisuje się ją, pokazując dwa ekstremalne punkty, dwa bieguny między którymi rozpięte jest człowieczeństwo człowieka. Jakie są to bieguny? Biegun pierwszy: człowiek jako pierwsze ze stworzeń. W funkcji człowieka zaistniały wszystkie inne stworzenia. Człowiek powołany do tego, żeby panował nad innymi stworzeniami, człowiek, który wszystkim innym stworzeniom ma nadawać imiona. Nadać komuś imię, w terminologii języków semickich, to posiąść tajemnicę tego kogoś, zapanować nad tym kimś, być panem tego kogoś. I stąd człowiek nie może nadać imienia Bogu, bo Bóg nie daje się zdefiniować przez człowieka. Bóg wyrywa się ponad jakąkolwiek próbę zdefiniowania Go. Definicja Boga, którą posiadamy: "Jestem Który Jestem" też wymyka się spod jakiejkolwiek możliwości ogarnięcia jej przez człowieka. To jest ten biegun pierwszy. Człowiek jako najważniejsze ze stworzeń. Człowiek, w funkcji którego zaistniało wszelkie inne stworzenie. Człowiek, który ma panować, nadawać imiona wszystkim innym stworzeniom. 

Gdzie jest biegun drugi w tym opisie? Biegun drugi, to ten, że ten człowiek powołany jest do istnienia z prochu ziemi. Coś, co z prochu ziemi powstało, Bogiem być nie może. Coś, co z prochu ziemi powstało, jest szczególnie solidarne z ziemią. A więc człowiek ma panować nad ziemią i nad wszystkim co na tej ziemi się znajduje, ale jednocześnie on sam z tą ziemią jest w sposób szczególny związany. Mamy więc znowu opisanie misterium człowieka na zasadzie biegunowości.

W tym drugim opisie stworzenia człowieka pojawia się także rozróżnienie na mężczyznę i kobietę. Musimy tutaj najpierw zauważyć, że w pierwszej części tego opisu mówi się o człowieku jako takim. "Wtedy to, Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi" (werset 7). W wersecie 8 "Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił". W wersecie 15 "Pan Bóg wziął zatem człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden".  Rozróżnienie na mężczyznę i kobietę rozpoczyna się dopiero od wersetu 18. A więc to nie jest tak, że przedtem istniał tylko mężczyzna, potem zaistniała kobieta. Najpierw jest mowa o człowieku jako takim, o ludzkości. O człowieku, który został wzięty z ziemi. Dopiero potem po wypowiedzeniu przez Boga słów: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" pojawia się stwarzanie relacji  międzyludzkich, pojawia się rozróżnienie na mężczyznę i kobietę. 

Jakiego typu jest to opis, o co w tym wszystkim chodzi? Otóż Pan Bóg oddziela od mężczyzny niewiastę. Z żebra mężczyzny, które wyłącza, wydziela buduje niewiastę. To słowo "oddzielanie" jest z jednym z typowych, kluczowych terminów, które używa się na opisanie dynamiki stwarzania. Gdy biblijny autor, używając skończonego języka ludzkiego, chce opisać Bożą dynamikę stwarzania, jednym z kluczowych terminów, którego używa, jest termin oddzielanie. "I oddzielił Bóg światło dnia od światła nocy: słońce i księżyc. I oddzielił Bóg wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. I oddzielił Bóg suchy ląd od wód... I oddzielił Bóg mężczyznę od niewiasty". A więc to słowo oddzielanie, jest umownym terminem, którego używa się na opisanie dynamiki stwarzania. 

Zauważmy, że wczytując się zwłaszcza w oryginalne brzmienie tego tekstu, nie chodzi tu o żadne podporządkowanie kobiety mężczyżnie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o pokazanie wzajemnej zależności. Kobieta bez mężczyzny jest bytem niepełnym. Jej dopełnieniem jest mężczyzna. Jednak mężczyzna bez kobiety jest też bytem niepełnym. Jego dopełnieniem jest kobieta, ta kobieta, w której znajduje się to żebro, które z niego zostało wzięte. 

Jest to kolejne podpowiedzenie do definicji, kim jest człowiek? Człowiek jest człowiekiem, jeżeli uzna, że istnieje w relacji do..., w relacji do kogoś drugiego, że nie jest samotną wyspą, że potrzebuje innych, by być w pełni człowiekiem. Człowiek jest człowiekiem, jeżeli uznaje odmienność drugiego. Człowiek jako jednostka musi uznać swoją niekompletność, swoją potrzebę drugiego. Nie chodzi tu oczywiście tylko o tę kurczową relację mężczyzna - kobieta. Chodzi o zrozumienie, że człowiek, by był człowiekiem, musi pozostawać w relacji z drugim człowiekiem. Nie jest możliwe bycie taką samotną wyspą. Człowiek ogranicza, krępuje swoje człowieczeństwo, jeżeli przekreśla swe więzi z drugim człowiekiem. 

Wczytując się w ten drugi opis stworzenia człowieka, możecie postarać się zobaczyć:

- co mówi mi ten obraz na temat Boga, na temat człowieka, na temat relacji międzyludzkich, na temat mnie samego, co mówi o mnie, o mojej sytuacji, o moich pragnieniech, dążeniach, aspiracjach, o moim kontakcie z drugim człowiekiem, co objawia, co odsłania, co uwidacznia, co nowego odkrywa na moje dziś?

- Możecie zadać sobie to pytanie: jak odbieram w realiach mojego życia powołanie do tego, by panować? Czy nie chcę tutaj wejść by w miejsce Boga? Czy panując nad stworzeniami potrafię służyć?

- Możecie też zapytać o świat waszych relacji z innymi ludźmi? I tutaj możecie wybrać tę relację najbardziej dla was łatwą, najbardziej piękną z kimś drugim, albo też relację najbardziej trudną i jej po prostu się przyjrzeć. Przyjrzeć się tej relacji z kimś drugim, dlaczego ona naznaczona jest takim brzemieniem, takim trudem? To pomoże zrozumieć, jak trudne jest czasami bycie człowiekiem w tym wymiarze, w relacji do kogoś drugiego.

- Możecie też zadać sobie pytanie: jak odbieram prawdę o tym, że z prochu powstałem i w proch mam się obrócić w wymiarze mojej cielesności? Jak ta prawda we mnie brzmi? Co dla mnie staje się ważne, istotne, gdy tak patrzę na życie w mojej cielesności, na życie rozpięte między powstaniem z prochu i obróceniem się w proch? Co w takim spojrzeniu wydaje się istotne, ważne, co natomiast nie?

